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 | PRODUKCJA KSIĄŻEK W POLSCE (DOSTAWCY MATERIAŁÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI, DRUKARNIE DZIEŁOWE) |
   

| DOSTAWCY ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE DRUKU UV |
   

www.vilpol.pl

drukarnia
VILPOL SP. Z O.O.
Wilków Polski 74
05-155 Leoncin
tel. 22 785 69 09
vilpol@vilpol.pl 
www.vilpol.pl

Vilpol istnieje od 1990 roku. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne. W skład parku 
maszynowego wchodzą najnowocześniejsze offsetowe maszyny firmy Heidelberg, ma-
szyny do kaszerowania i sztancowania, linie do oprawy miękkiej – zeszytowej, klejonej 
oraz twardej, wykrawania, składarko-sklejarki i złamywarki. Firma świadczy także usługi 
uszlachetniania druku – lakierowanie, laminowanie, tłoczenie. Produkuje też złożone 
wyroby, takie jak: wielkoformatowe displaye, hangery, wobblery, opakowania.

TORUŃSKIE ZAKŁADY  
GRAFICZNE „ZAPOLEX”  
SP. Z O. O. 
ul. gen. Sowińskiego 2/4
87-100 Toruń
tel. 56 653 03 01
fax 56 653 03 02
kalkulacje@zapolex.pl
www.zapolex.pl

Oferta i stosowane technologie: druk offsetowy, heatsetowy (4+4,5+5) – możliwość 
klejenia w linii; CtP; oprawa twarda, klejona (PUR i hotmelt), zeszytowa (z oczkiem), 
oprawa w spiralę, foliowanie, lakierowanie i tłoczenie, wklejanie płyt CD, insertowanie, 
pakowanie jednostkowe, etykietowanie.
NOWOŚĆ! Oprawa twarda – klejona PUR, Two-shot, spirala, ze skrzydełkami, tasiemki, 
obwoluta.
Oprawa klejona – hotmelt, PUR, Two-shot, ze skrzydełkami.

PROFEX ELEKTRONIK  
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Głogowska 39/41
45-315 Opole
tel. 531 717 899
order@uv.opole.pl
www.uv.opole.pl

Autoryzowany serwis i dystrybutor firmy GEW (EC) Limited.
• Systemy hybrydowe ArcLED®, łączące konwencjonalne lampy łukowe wraz 

z możliwością późniejszego unowocześnienia do rozwiązań LED.
• Kompleksowe rozwiązania UV dla druku offsetowego – nowoczesne rozwiązania LED 

UV lub konwencjonalne systemy NUVA2.
• Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów utwardza-

nia UV.
Oferujemy części zamienne, lampy UV oraz doradztwo techniczne.
Serwisujemy zasilacze e-Brick oraz wszystkie typy kaset UV.

P.H.U. POLKOS  
MARIUSZ KOSIOR
ul. Ludwikowo 7
85-502 Bydgoszcz

polkos@polkos.com.pl
www.polkos.com.pl

PolKos oferuje szybki i ekonomiczny ploter Roland VersaUV LEF-300. Obszar wydruku 
LEF-300 został rozszerzony do 770 × 330 mm. Cztery głowice drukujące i dwie lampy 
UV-LED umożliwiają drukowanie dwukierunkowe około 1,6 razy szybciej niż w poprzed-
nich modelach. Kolory biały i lakier (połysk) z atramentem są wyrzucane przez dwa 
rzędy dysz. EF-300 umożliwia drukowanie na wielu podłożach, jak PET, ABS, poliwę-
glan, i materiałach miękkich, jak TPU i skóra. Stół próżniowy daje możliwość łatwego 
mocowania cienkich i miękkich materiałów w miejscu druku. Ploter może drukować 
elementy do 100 mm wysokości.

UV PRINTER.PL SP. Z O.O.
Nad Zalewem 10C
30-235 Kraków
tel. 508 389 628 

k.kanturski@uvprinter.pl   
www.UVprinter.pl

Dystrybutor przemysłowych profesjonalnych drukarek UV do zadruku na gadżetach  
i powierzchniach płaskich. Idealne maszyny w przystępnej cenie. Zakres wielkości stołu: 
0,6 × 0,9 m, 1 × 1,5 m,  1,3 × 2,5 m. Maksymalna wysokość przedmiotu do druku  
20 cm. Głowice Ricoh Gen5, Toshiba CE4, chłodzenie wodne. Kolorystyka 2 × CMYK  
+ 2 × White. Prędkość zadruku do 25 m2/h. Maksymalna rozdzielczość 1440 × 2880 dpi.
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DRUKARNIA POZKAL
SP. Z O.O. SP.K.
ul. Cegielna 10/12
88-100 Inowrocław
tel. 52 354 27 00
fax 52 354 27 05
sekretariat@pozkal.pl 
www.pozkal.pl

Główny profil działalności to produkcja dziełowa – druk offsetowy jedno- i wielobarwny B1 
i B2, CMYK i kolory specjalne, oprawa twarda, zintegrowana, miękka (w tym PUR), zeszytowa. 
Produkcja opakowań z tektury litej – wykrawanie, sklejanie do 8 pkt, uszlachetnianie do B1 – 
hot-stamping, embossing, lakierowanie UV i specjalne. Druk cyfrowy, personalizacja dru-
ków, kody promocyjne i dostępowe ze zdrapką. Posiadamy certyfikaty ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004, FSC.


